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 در دوران کرونا  یآورتابدر  یمجاز یمذهب دیبازدنقش 

 
یافت:  یخ در یخ پذیرش: 1400/ 12/ 20  تار  1/1401/ 21   تار

 

 1مهدیه شهرابی فراهانی 

 

 مقالۀ پژوهشی 
 چکیده 

به مذهبی،  قدیمی   منزلۀگردشگری  از  به  یکی  سفرها،  از  برای  ناپذیر  اجتناب  یواقعیتترین  رهایی  و  آرامش  ایجاد 
  بانی گر به دست کرونا  یماریب با ،2019 سال  اواخرجهان، در  .های زندگی جامعۀ صنعتی تبدیل شده استاضطراب 

 ن یا  در  و،  نشد   انجام  نی شیپ  و  مرسوم   صورت به. سفر  شد مواجه    یشماری ب  یهاتی محدود  با  ی گردشگر  صنعت  و  شد 
کرونا و    وع ی. با توجه به ششد   واقع   موردتوجه  سرعتبه  ی صنعت گردشگر  در  کی الکترون   یابزارهااز    استفاده  ط،یشرا 

ک به مفهوم    یآورتابسفر،    تیممنوع   ۀ ویش   به   که  قیتحق  نیا  در .  ابد یی م  تیاهم  یبحران  طیبر تحمل فشارها و شرا   د یتأ
  با و    است   شدهدر دوران کرونا انجام    یآورتاب  در  یمجاز  ی مذهب   د ینقش بازد   ی با هدف بررس  ی ش یمایو پ  ی فیتوص 

روش    ،یآمار  ۀجامع  نبودندسترس   در   نیهمچن   و   1399  سالدر    ها تی محدود  و   طیشرا   به   توجه   ی شی آزمامهیناز 
آوری هر دو گروه ارزیابی  بازدید مجازی در تاب  ریتأثتا    شد   انجام  کنترل  و  شیآزما  گروه   دو   با  روش   ن یا.  شد   استفاده

تأثیرات معنوی، کنترل،  هاشود. مؤلفه از پذیری  آثار منفی و تصور  فردی و تحمل  به غرایز  اعتماد  تغییر مثبت،  ش 
در دوران کرونا    آوریتابی تحقیق را مبنی بر نقش بازدید مجازی مذهبی در  هاشایستگی و صالحیت فرد فرضیه 

  ،آزمون گرفته شد. در گام بعد یشگروه پ  از هر  ، در ابتدا   ی،مجاز  یارتاز شرکت در ز  قبل د و آزموده شدند.  شکل دادن
هر    ها ارت ی ز  نیدعوت شدند که ا  یکربال  یمجاز  ارت ی چهار بار به ز  ،ماه  کی  یدر ط  ،مداخله  یشافراد گروه آزما

 ی آزمون برا طرح پس  یان،. در پاند نشد   یاگونه مداخلهیچشد، اما گروه کنترل شامل ه  انجام  یقهدق  15مدت  هفته و به
شد.  تاب  یزانمگیری  اندازه  انجام  افراد  می آوری  نشان  فرضیات  آزمایش  آزمون  گروه  حاضر،  شرایط  در  که،  دهد 
 آوری بیشتری از گروه کنترل دارد. تاب

 آوری، بیماری کروناگردشگری مذهبی، بازدید مجازی، تاب واژگان کلیدی:
 

____________________________ 
تخصصی  .1 فناوری  دکتری  و  علوم  ملی  پارک  توسعۀ  و  تحقیق  ادارۀ  مدیر  فرهنگ،  و  علم  دانشگاه  گردشگری  فرهنگی؛  مدیریت  صنایع  و  نرم  های 

mahdieh.shahrabi@yahoo.com 
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 مقدمه

 بر   عالوه   جهان،  در  191-دی وکو  یماریب  دارشدنی با پد   زمانهم
  ی ربیما  ین ا  به  باید   بهداشت،  و  ی گرفتن موضوع سالمت  درنظر

  19-د یکوو.  دشو  نگریسته  یاجتماع ـ  ی روان  قعیتیوا   ۀمنزل به
را در خانه    ی کرد و احساس ناامن  یخانگ  ۀنیقرنط  به  وادار   را   انسان

ه اضطراب،  ترس،  احساس  چشاند.  او   ، ی منف  جاناتیبه 
دلزدگ   ،یدیناام  ،ی طردشدگ   هولناک،  یهاهیسا  ،ی هراس، 

نزد   دستاز  ترس    ،ی دلتنگ پا  کان،یدادن    ، ی زندگ   انیترس 
تنها واقع  ،ی زندگ   زیانگهول   ریتصاو  ،یی احساس  از   ت،یفرار 

وجدان،  ا  نه، یقرنط  بامقابله   عذاب  و  شرم   احساس حساس 
  یحاالت   جمله  از  ی لیتحص  و  ی شغل  یهادغدغه  ت،یمحروم

)سلگ  ی روان است  شده  مواجه  آن  با  انسان  که  و    ی هستند 
و    یار یبس  رو،نیازا (.  1399  ،همکاران مراکز    یهاتی سااز 
 مواجه  گردشگر  حضور  تی محدود  و  تیممنوع   با  ی گردشگر

  در   حضور  ،ی بهداشت   یهاپروتکل  ۀ ارائ  و   نی تدو   از   پس.  شدند 
و    ریپذ امکان  کشور  در   ی مذهب   یهاتیسا  یهاصحن شد 

  در  گردشگران  از  یمحدود  تعداد  زبانیم  یمذهب   یهاتیسا
فضاها   هاصحن گردشگر  یو  شدند.  بر    ،ی باز   که نیاعالوه 

سا  یاقتصاد  ۀتوسع   در  تواند ی م و    ی اسیس  یهاتیفعال  ریو 
  و   ی روحدر    یی نقش بسزا   باشد،  مؤثر  ی جوامع انسان  ی اجتماع

  که  است  مطلب  نیا  از  ی حاک   مطالعات.  دارد   انسان  روان
 ، ی ستی ز   یازهاین  تحقق  در   تواندی م  ی گردشگر  یهاتیفعال

تعال  احترام  ،ی اجتماع  تعلق  ت،یامن  احساس   ریأثت  ی انسان   یو 
و سالمت    ی درون  تیکسب رضا  به  تیدرنهاباشد و    داشته  ی مثبت
انسان  شود  منجرفرد    ی روان   یی ازهاین  ی انسان  تیماه  لیدل به. 
در    یی بسزا   ریتأث  ان یم  نیدر ا  تواند ی م  ی که گردشگر  دارد   ی روان

 ,Simkova)  باشد   داشته  انسان   ی روان  یهازه ی و انگ  ازهایتحقق ن

2014.) 
سازگار  ند یفرا   یآورتاب  ان، یم  ن یا  در و   یمقابله 

  ی زندگ   ۀکنند د ی تهد   و  زیبرانگچالش  طیشرا   برابر  در  زیآمت یموفق
برابر شرا   یسازگار  ی نوع   ،ی است. به عبارت   ناگوار  طیمثبت در 

  ، ی باالخص از زمان کودک   ،هاانسان  در   آن   تی تقو  جادیا  و   است
و سالمت    یزندگ   گوناگون  طیبا شرا   یدر سازگار  یی بسزا   ریتأث

____________________________ 
1. COVID-19 

  یاجتماع  طیر آن شرا داز عوامل مؤثر    ی کی  ،یروان دارد. ازطرف 
نظر به  ،کند. لذای م   ی است که فرد در آن زندگ   یاو منطقه  ی رفاه

اجتماعی م عوامل  بهره   ی رسد  و  جامعه  به  از    یمند مربوط 
امکانات   یدر مناطق دارا   ی زندگ   ،ی و، به عبارت   ی امکانات رفاه

اران،  راصل و همک  مایسافراد دارد )  یآورتابدر    یی بسزا   ریتأث
انطباق    ایبازگشت به عقب و بهبود    یی توانا  یآورتاب(.  ۱۳۸۹

  نقش   ی محافظت  عوامل  و  است  مانع  ای  بیه با آسهموفق در مواج
  هدف   باتوانمندکردن فرد    یرا برا   یآورتاب  یساختار   یهابلوک 

  همکاران،  و   ی منؤکند )می م   فا یا  ی زندگ  یغلبه بر عوامل فشارزا 
مفهوم  ۱۳۸۸   و  تحمل  قدرت   شیافزا   تنهانه  ،یآورتاب(. 
بلکه حفظ سالمت    است،  مشکل  با   برخورد   در   فرد   یسازگار

  یی به افراد توانا  یآورتاب.  کند ی م  انیب  زینآن را    یروان و ارتقا
رو روبه  یو شغل  ی زندگ   ماتی بخشد تا با مشکالت و نامالی م

ها را  تی موقع  نیا  یو حت  ،شوند   بیدچار آس که نیبدون ا  ،شوند 
ارتقا  یبرا   ی فرصت و  استفاده    تیشخص   یرشد    کنندخود 

 (. همان)
هوشمندانه   یآورتاب  کرد یرو  لی( به تحل1400)  لوافان

بحران   با  مقابله   پرداخته   ی گردشگر  صنعت  در   19-د یکوودر 
 ی ابزارها  و  کرده  ی بررس صنعت    یآورتاب  ان،یم  نیا  در.  است

  با   مقابله  ی هادر سازمان  مؤثر  یسازوکارها  از   ی کی  را  هوشمند
  در .  است  کرده  انیب  ی صنعت گردشگر  یهاتیفعال  در  بحران

نوراش  به  توانی م  ز،ین  ی خارج   مشابه  قاتیتحق و    د یمطالعات 
که  2021)  نیچ کرد  اشاره  در    یآورتاب(  مقصد    کیرا 

ک با    ی گردشگر صنعت    د ی تأ . اند کرده  ی بررس   ونقلحملبر 
 ق یتحق  به  توانی م  زین  یآورتابمذهب و    تی اهم  درخصوص 

  ی که به بررس   کرد ( اشاره  1394)  یارفع  ی قی صد  و   یراوند   یناد
معنو و  روان    سالمت و    یآورتاب  ی ارتقا  در   تینقش مذهب 

مثبت    ۀرابط   ی درون   یمذهب  ی ریگبا جهت  یآورتاب.  اند هپرداخت
با جهت  داری معن   داری معن  یمنف  ۀ رابط  ی رونی ب  ی مذهب  ی ریگو 

  ی ر یگدختر و پسر در جهت  ـانیدانشجو  نی ب  ن،یدارند. همچن
 ، وجود ندارد. درمجموع   یداری تفاوت معن  ی آورتابو    یمذهب
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 ی آورتاب  زانیم  شیافزا   یبرا  یداریمذهب چارچوب معتبر و پا
 کند.  ی روان افراد فراهم م سالمت  یارتقا جهیو درنت

 ی گردشگر   یهامکان  جمله  از  ی مذهب   ی هاجاذبه
 فراهمرا    افراد  ن یکه موجبات آرامش و تسک  شوند ی ممحسوب  

  یهاگونه  نی ترمهم  از  یکی  ی مذهب   ی گردشگر.  کنند ی م
ا  تواند ی مکه    رود ی م  شماربه  ی گردشگر بهبود    جاد یدر  و 

 شیافزا   کهیی ازآنجا.  باشد   بخشجهینتو    سودمند افراد    یآورتاب
کرونا مهم   یماریسخت ب  طیتحمل فشار در شرا   یبرا   یآورتاب

  یزندگ   الزام  و   تیفعال  ۀمثاب به  سفر  رسد، ی م   نظربه  یو ضرور
  کرونا  ی ماریب  ی بحران  طیشرا .  شودواقع    د یمف  تواند ی م   ی اجتماع

ابزارها از  استفاده  . کرد فراهم    شیازپ شیب  را   فّناورانه  یفرصت 
 نه، یدر دوران قرنط  یماریاز ب  ی ناش  یبا توجه به فشارها  رو،نیازا 

 صورت، نی بد .  شد   ی و بررس   لیتحل  یمجاز  یاز فضا  یمند بهره 
به شکل   یحت  ، ی از مکان مذهب  دیوجود دارد که بازد   دگاه ی د  نیا

ابزارها  یمجاز از  استفاده  با   ی نقش  تواند ی م  ک،یالکترون  یو 
 سؤال  رو،نیازا . کند  فایا اافراد در دوران کرون یآورتابدر  مؤثر
بازد   نیا  قیتحق  ی اصل که  نقش  ی مذهب   یدها یاست  در    ی چه 
 .دارند افراد در دوران کرونا  یآورتاب

 مروری بر مفاهیم نظری

 گردشگری مذهبی

گیرد که با هدف بازدید  گردشگری مذهبی سفرهایی را دربر می 
زیارتگاهاز   مانند  مقدس  مقبره اماکن  و  ها،  ها،  آرامگاهها 

و  عبادتگاه بودایی(  معابد  و  کنیسه  کلیسا،  مساجد،  )مانند  ها 
می  انجام  مذهبی  اماکن  بیان می سایر  اغلب  کنند هدف  شود. 

اصلی در این سفرها تزکیۀ نفس و دستیابی به آرامش و حاالت 
فر شهرابی  و  خوشخو  )ایمانی  است  : 1397اهانی،  معنوی 

جست 207 روشنگری  (.  و  حقیقت  تجربۀ وجوی  کسب  و 
انسان مقدس،  و  الهی  شئون  با  آمیخته  آن  ارزشمند  بر  را  ها 

ها و مقاصدی سفر کنند که از فضای زندگی  دارد تا به مکانمی 
(. در دنیای 1397مادی و روزمره فراتر است )شهرابی فراهانی،  

به مذهبی  گردشگری  امروز،  راهمدرن  رفع  منزلۀ  روش  و  حل 
ندگی امروزی مطرح شده است. مشکالت و مسائل ناشی از ز

باورها و تسکین رنج با هدف بهبود  افراد  ها و  در اروپا، اغلب 
می ناراحتی  سفر  مذهبی  اماکن  به  خویش  نتیجۀ های  کنند. 

دهد گردشگری تأثیرات سودمندی در باورها  تحقیقات نشان می 
زندگی   به  افراد  نگرش  نقش    اماکن   ژه یو به  دارد،و  معنوی 

از    ای در کاهش عمده ناشی  افسردگی و فشارهای  اضطراب و 
های مدرن امروزی داشته و امید افراد را به زندگی افزایش زندگی 

میلیون   ۲۴۰دهد. تخمین زده شده است که ساالنه حدود  می 
های  شک این رشد در سالروند. بی نفر به سفرهای زیارتی می 

و    ی نیماش   یایدن  کهنیا  بهاخیر هم ادامه دارد. امروزه، با توجه  
  ی اجتماع  یزندگ   ۀحوز  خرد   و  کالن  یساختارها  تمام  ی صنعتفرا 
است  ریتأثتحترا   داده  برا   ،قرار  ناش  یافراد  آثار  از    ی رفع 

روان  ی روح  یفشارها صنعت  ی و  و    ازمند ین  ی عصر  فراغت 
جمله    از)  احتیو س  ی گردشگر  ،مبنا  نی. بر اهستند استراحت  

و    ی روان  ی ابی باز  یبرا   یا تجربه  تواند ی م(  یمذهب  ی گردشگر
 ی گردشگر  به که    یگردشگران  یبرا   یمعنو  یاز فضا   بردنلذت
 ار یبس  کنندی م  انتخاب  را   سفرنوع    نیاو    هستند   مندعالقه  ی مذهب

  از ی کی  ن،یبنابرا . کند  کمک ها آن یو به آرامش روح مهم است
  ی است. زائران  ارت ی ز  معبود  با   ارتباطو    تیمعنو  تیتقو  یهاراه

 ق ی و در اماکن مقدس از طر  کنندی مسفر    ی ارت ی ز  یکه به شهرها
خود    خواندن،  نامهارت ی ز معبود  با  غیره  و  ثنا  دعا،  رازونیاز، 

می  می خلوت  احساس  رابطهکنند  خود  خدای  با  که  ای  کنند 
)ایمانی خوشخو   اند تر شدهاند و به او نزدیکمعنوی برقرار کرده 

 (. 248: 1397و شهرابی فراهانی،  

 آوریتاب

حوزه   آوریتـابموضوع   روانهادر  تحولی، ی  شناسی 
هـر    و  است  مطرح شده شناسی خانواده و بهداشت روانی  روان

پژوهش شـمار  بـر  افزوده روز  موضوع  این  با  مرتبط  های 
ی  هابررسی (.  Campbell-sills et al., 2006)  شـودمـی 
زا و  بـین رویـدادهای تـنش  ،کـه  ه استشناسان نشـان دادروان

روان تعداختالالت  عوامل  دار  یاهکنند لی شناختی،  د  ن وجـود 
انشوی کـه موجب م تـأثی ن روید  افـراد   یر متفـاوتیـدادها  بـر 

باشند.   ا  ی کیداشـته  ویاز  تـابی ژگین  اسـت    ی آورهـا 
خطر    یامعنبه  یآورتاب(.  1391  زاده،ع ی)شف عوامل  نبود 

به  ست،ین حما  یمعنابلکه  عوامل  عوامل   ی تیحضور  و  است 
فرا   ی تیحما به ی م  طالقا  یی هاسازوکارو    ندهایبه  که  شود 

کانون توجه    یتی. عوامل حماهستند   مطلوب مربوط   یامدهایپ
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 ,Jackson)  د شومی   انجام  یآورتاب  ۀنیاست که درزم  یمطالعات

2008 .) 
آوری  تاباست که    این  آوریتاباز  (  1987)  ررات    تعریف

مقابله و نحوۀ   های دشواربه موقعیت افراد متفاوت  واکنشیعنی 
آن بنابراین،است  ها با  تاب  .  به شیوفرد  را  ناگوار    ۀآور موقعیت 

یی با آن توانمند  رو کند و خود را برای رویاتری پردازش می مثبت
عبارتی،    .کند قلمداد می  برابر را    آوریتاببه  در  مثبت  انطباق 

بازگشت به تعادل   (،Singh & Yu, 2010ها )فشارها و سختی 
(، Kumpfer, 1999باالتر )اولیه یا رسیدن به تعادلی در سطح  

شناختی  و  هیجانی  مثبت  پیامدهای  با  خود  ترمیم    نوعی 
(Garmezy, 1991،)  موفقیت عوامل کنارآمدن  با  آمیز 

 ,Mccubbin & Mccubbin)  ی دشوارهاو موقعیت  زا اضطراب 

 ی تلخ و ناگوارهایند پویای انطباق مثبت با تجربه ا فر  (،1996

(Masten, 2001  ،)خود انـعطافاصالح ویژگی  و  پذیری گری 
توانایی بازیابی افراد پس  ( و  Connor & Davidso, 2003)  بشر

تجرب  چالش  ۀاز  و  کننده  ناراحت  میبرانگحوادث  دانند  ی ز 
(Keye & Pidgeon, 2013  .)ت یظرف   قتیکه درحق  ،یآورتاب 

توانا برا   یی و  برابر شرا   یافراد  در  با    طیاستقامت  است،  دشوار 
بهز  ی روان   سالمتحفظ   ارتقا  ی ستی و  و  دارد    یافراد  رابطه  آن 

(Weiss, 2008).  ،را شامل حفظ   یآورتابتوان  ی م  درمجموع
انعطافزا اضطرابو    زا تنش  ط یشرا   درآرامش   در    ی ریپذ ، 

حفظ  فرسایشی،  راهبردهای  از  اجتناب  موانع،  با  مواجهه 
دشواریخوش  هنگام  به  مثبت  احساسات  و  و  بینی  ها 

هایی  آور درجهاز موانع درونی دانست. افراد تاب  شدنخالص 
قادرند  دهند. آنرا نشان می   استقالل  و  ی سالمتاز     تنهایی بهها 

و سازند  عملی  را  آن  و  کنند  انتقاد    ،فکر  خود  محیط  از  وقتی 
ها  را به دیگران انتقال دهند. آننظر خود  دارند، قادر هستند که  

توانایی  و  دارند  اطرافیان  به  خوبی  برای  احساسات  را  هایشان 
دارند  باور  محیط   ,Bogar & Hulse‐Killacky)  تغییردادن 

2006.) 
کانرمقیاس تاب ترین از جمله مهم  1یدسـون دیو ـ آوری 

سنجش   بهتابمعیارهای  می آوری  توانایی  شمار  که  رود 

____________________________ 
1. Conner-Davidson (CD-RISC) 

2. Personal competence/tenacity 
3. Trust in ones instincts/tolerance of negative affects 
4. Positive acceptance of change/secure relationships 

اندازه می  با تنش و آسیب را  گیرد. کانر و دیویدسون  سازگاری 
آوری را توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی روانی در  تاب

آوری را تنها پایداری در  تابها  کنند. آنشرایط خطرناک بیان می 
کنند، بلکه شرکت فعال فرد  ی قلمداد نم   دکنندهی بر شرایط تهد برا 

. این مقیاس ابزاری چندبعدی است و  دانند در محیط را مهم می 
استحکام  شخصی/  شایستگی  عامل  غرایز  2پنج  به  اعتماد   ،

منفی، عواطف  تحمل  روابط   3شخصی/  تغییر  مثبت  پذیرش 
معنویت  5کنترل   4ایمن، می   6و  شامل  )را   & Connorشود 

Davidson, 2003  .) مدلدیگر   یکی تاباز  فردی های  آوری 
  گیرد:است که سه جزء را دربر می  7مدل آنتونوفسکی 

  و  منظم  را   جهان   فرد  آن  در  که  یحد   :ی ریپذ فهم   -1
 .  کند ی م  درک  روشن  و  فهمقابل  روستروبه  آن  با  که  را   ی مشکالت
که در آن فرد معتقد است منابع   یحد   :ی ریپذ تی ری مد   -2

  در خود    ا یبر مشکالت را    زیآمتیشدن موفقفائق  ی برا   ازیموردن
 است.  ی ها متک که بر آن است ی گرانی د اریدر اخت ا ی دارد  اریاخت

می فر  آن  در  که  حدی  معناداری:  -3 احساس  کند د 
به که  نیازهایی  و  زندگی  مشکالت  ند،  آی می   پدیدواسطۀ 

آنی  هایچالش با  درگیرشدن  ارزش  که  دارد هستند  وجود    ها 
(Antonovsky, 1987.) 

)  مداله   همکاران  خود، 2001و  تحقیقات  نتایج  در   ،)
مؤلفگویه  43مقیاسی   پنج  شامل  که  ساختند   ی ستگیشا  ۀای 

و    ی ت اجتماعی، حمای، ساختار فرد ی اجتماع  ی ستگی، شایفرد 
خانوادگ  برخاست  یانسجام  نقط  یآورتاب ی .  مقابل    ۀ را 

  ی تیشخص  ی ژگ یو  یرا تا حد   آنو   اند آوردهشمار  به  ی ریپذ بیآس
(. Carlton et al., 2006)   انددانسته  ی طیو متأثر از عوامل مح

ارتقا داد و به افراد کمک    آموزش   قی توان آن را از طری ، مرونیازا 
رو با  تا  واقع  دادها ی کرد  و    یزندگ   ند یناخوشا  یهاتیو  مثبت 

رو  (. O’connor & Batcheller, 2015)  شوند   ارویکارآمد 
تأث  ی برخ  نظام  یآور تاب  در  رگذاریعوامل   ، یاعتقاد  یهارا 

د و   ات یخصوص   و   یدواریام  ،ی جان یه  ی ده نظم   ن،ی مذهب 
  مند، یم  یاری بازو    اینی)صفار  اند کرده  انیب  ی طیمح  و  یفرد 

1391 .) 

5. Control 
6. Spirituality 
7. Security Operations Center (SOC) 
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 کرونا  یمار یب 

کشند   رداریواگ  یماریب مجامع    ،ی تنفس ـ یوی ر  ۀ و  در  که 
  شده   دهینام  19-د یکوو  روس یو  و د« ی جد   ی»کرونا  ی المللنیب

، عالوه بر مرگ  بحرانن  ی. اشودی م  شناخته کرونا  نام   با  است،
  ا،یدن  ی از شهرها و کشورها  یاریبس  ۀنیبه قرنط  ،صدهاهزار نفر

مشکل در ها، اخالل و  از سازمان  یاریمدت بسی طوالن  ی لیتعط
مصرف و    یدر الگوها  ی اساس  راتییاز کاالها، تغ  یاریبس  د یتول 
تغ  د یتول  الگوها   ی اساس  راتییو  فرد   یدر  سطح  در   ، یروابط 

ب  یمل  ،ی سازمان   ،یفرد نیب  ,WHO)   شدمنجر    ی المللنیو 

2020.) 

را    روس یو   ادد ـقلم  شتی ا بهد   مری ا  صرفا    توانی نمکرونا 
  د ــبای  ه ــبلک  ، داد  لــتقلی  ی ــکپزش   یائلهـمس   ه ــب و آن را    د کر

ـ یا  هــب . دانست  یاجتماع ـ  ی روان  تیـقعیوا   را  ی ربیما  ن ـ
  ،شناختی روان  ،ی ــفرهنگ  گوناگون  د بعاا  شناسایی   ا ـب  ن،یبنابرا 

ا  سیاسی  پروتکل  هنماها را   تهیۀ   ه ــب   د ی با  ،جتماعی و    یهاو 
 ۀ نیقرنط  به  وادار  را   انسان  19-د یکوو.  کرد   مبادرت   مناسب

از    ننسارا در خانه به او چشاند. ا  ی کرد و احساس ناامن  ی خانگ
 فاجعه  نیا  با   ند دا نمی و    کند می   خفگی  سحساا  خانه در    ن ماند 

  ،ی منف  جاناتیه  اضطراب،  ترس،  احساس.  د یایب  کنار  چگونه
 هولناک،  یهاهیسا  ،ی دلزدگ   هراس،  ،یدیناام  ،ی طردشدگ 

  ، ی زندگ   انیپا  ترس   کان،ینزد   دادن  دستاز  ترس    ،ی دلتنگ
واقع  ،ی زندگ   هولناک   ریتصاو  ،یی تنها  احساس از   ت، یفرار 
وجدان،    نه، یقرنط  بامقابله   عذاب  و  شرم   احساس احساس 
معاش،   ۀدغدغ  ،ی لیتحص  و   ی شغل  یهادغدغه  ت،یمحروم

  تیاحراز هو  ی ابی باز  یو مواجهه با خود برا   یجنگ و نزاع درون 
  را   ی جهان  ۀ هستند که کرونا انسان جامع  ی روان  یاز جمله حاالت 

مواجه    با همکاران  ی )سلگ  است  کردهآن  عالئم 1399  ،و   .)
جسمان   ی روان جسمان  ی و  نشانگان  با  کرونا    ،ی اضطراب 

اجتماع  ی افسردگ کارکرد  در  اختالل    دارد   میمستق  ۀرابط  ی و 
کرونا   ی ماریب  ۀ دربار  اضطراب(.  1398  همکاران،  و  پوری )عل
بودن و ابهام  ناشناخته  لیدلبه  شتریرسد بی نظر ماست و به  ع یشا

ناشناخته  روس یو  نیا   شناخت  درافراد   از  ترس    که   ،هااست. 
ا م   ی منیادراک  کاهش  انسان  در  برا  ،دهد ی را  بشر    یهمواره 

بوده است.  اضطراب  نیز مار یب  نیا  ۀدربار  زی ناچ  اطالعاتزا  ی 
 (. Bajema et al., 2020کند )اضطراب را تشدید می 

بودن بیماری کرونا نوعی ترس را در دنیا ایجاد ناشناخته
چون هنوز علم پزشکی نتوانسته راه درمانی مناسبی پیدا    ،کرده و

بحث و  نیز  کند  پیشگیری  همگی های  دوری  و    بر  جامعه  از 
وساکسب  یفضا و  حملیوکار  عمومل  دارد یک أت  ی ونقل    ، د 
مانند ترس و   ی عالئم.  رد ی گی م  شکل  یی ن فضایناخواه چنخواه

عاد  ،اضطراب مردم  در  درمان  یچه  کادر  در  چه  ا  ، ی و  ن  یدر 
افزا یشرا  میط  همیی ش  که  تضعیابد  باعث  امر  سین  ستم  یف 

ا  ی منیا برابر  ب  بتالدر  )محدث   شود ی م   ی روسیو  ی هایماریبه 
  یبهداشت  یهااستیس  یاجرا (.  1398  همکاران،  و  ی لیاردب

بروز    ها تی محدود  اعمال   و  نهیقرنط موجب  جامعه  سطح  در 
ترس از   ،یماری. ترس از بشودی م  ی شناختروان  ی منف  راتیتأث

شا انتشار  تداخل    عاتی مرگ،  غلط،  اخبار    در  آمدهشیپو 
  ارتباطات  کاهش  عبورومرور،  تی محدود  روزمره،  یهاتیفعال

سالمت    گری و عوامل د  ی مال  و  ی شغل  مشکالت  بروز  ،ی اجتماع
تهد   ی روان را  تهد   نی ترمهم  که   کند ی م   د ی جامعه  را    د ی عامل 

افراد   یماریو ترس از ب  ی آشفتگ  چراکه  کنند؛ی م  انیاضطراب ب
ن را  م  ریتأثتحت  زیسالم  قرار   ,Fischhoff)   دهد ی اضطراب 

دلهر  معموال    ی اضطراب  یها واکنش(.  2020 و  ترس  با    ۀهمراه 
گاهاست    ی دائم هراس    ی که  حمالت  با  د  درهمراه    ده ی فرد 

اشودی م در  فرد  م  ی گاه  طیشرا   نی.  دن  کند ی احساس  در    ایکه 
 ،ی خوردگهمبه  لقلب، د   تپش  ،ی خواب ی . باستشدن  تمام  لحا

  ع یاز عالئم شا  ،شدنسرد و گرم   ق،ی تعر  نفس،  ی احساس تنگ
اضطراب    ی بدن با  (. 1399  ،ی رزاق)غفارزاده    استهمراه 

رفتار  یشناخت  یهاپاسخ و  یو  به  مبتال  در    روس یافراد  کرونا 
آمادگ   طیشرا  به  حما  یروان  ی پرفشار    ی اجتماع  یهاتیو 

  ،ی (. از نظر شناختMalta et al., 2020دارد )  یشده بستگکسب
مهم   شودی که شخص متحمل م  یای روان  یفقط عوامل فشارزا 

نحو  ستند،ین مهم  فش  ۀ بلکه  از  فرد  روانادراک  که    ی ار  است 
(.  Bukhari et al., 2016)  دهد ی مقرار    ریتأثرا تحت  یو  ی سالمت

  را   نهیافراد در قرنط  ی شناختکه اختالالت روان  ی مطالعات   ی تمام
نشانهدهکر  ی بررس  آس  یادی ز  یهااند  اختالل    بیاز  مثل  روان 

تحراضطراب  ،ی افسردگ  جان،یه خلق،  کاهش   ، ی ریپذ کی، 
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 بعد از سانحه، خشم   اضطرابکاهش توجه، اختالل    ،ی خوابی ب
  (.Wang et al., 2011اند )و کرختی عاطفی را گزارش کرده

   قیتحق روش

این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و، از نظر روش، توصیفی 
جمع  شیوۀ  مطالعات  است.  روش  به  تحقیق  اطالعات  آوری 

از  کتابخانه پیمایش است که    یآورجمع   یبرا   نامهپرسشای و 
. شودی ماستفاده    قیتحق  سؤال به    پاسخ  یبرا   یدان یم  یهاداده

 اس یمق  ۀنامپرسش  قیها و اطالعات تحقداده  یگردآور  یابزارها
مقاست  دسـونیوی د ـ کانر  یآورتاب  ی آورتاب  اسی. 
در    دسونیوی توسط کانر و د  2003در سال    دسـونی وی د ـ کانر

و    شد   ی طراح   یآورتاب  ی ریگاندازه   یبرا   کای مرا  ۀمتحد   االت یا
انجام شده،    ی ل عاملیبراساس تحل  ،که  استعبارت    25  یدارا 

ز عبارت(،   2)  « یمعنو  راتیثأت»شامل    اسیمقری پنج 
عبارت(،   5)  ر« ییمثبت تغ  رش یپذ »عبارت(،    3)  «ی خودکنترل »
عبارت( و   7)  «ی منف  راتیتأثو تحمل    یفرد   زیاعتماد به غرا »

از شا تع  8)  « یفرد   تیو کفا  ی ستگی»تصور    شده  نییعبارت( 
و   فرد   یمعنو   اعتقادات  و  باورها  به  اشاره   یمعنو  راتیتأثاست.  

  زان یمفرد به    ی خودکنترل اشاره دارد.    ی در زندگ یو توکل و  مانیا
  اشاره  ی زندگ   گوناگون  یهاتیموقع  و  آمدهشی پ  طی تسلط بر شرا 

  به رو    شیپ  طیو درک شرا   رش یپذ   زانیو م  ی ریپذانعطاف.  کند ی م
 فکرکردن،  درست .  دارد   اشاره فرد    یاز سو  رییمثبت تغ  رش یپذ 

بر قدرت   هیبا تک  زا اضطراب  طیشرا   با  کنارآمدن  و  تمرکز  حفظ
نشان    را   ی منف  راتیتأثتحمل    و  یفرد   زیاعتماد به غرا   زانیم  یفرد 

  در  نشدنوس ی مأ  زین  یفرد   تیو کفا  ی ستگی. تصور از شادهد ی م
توانا  فشارها  برابر همچنان  فعال  یی و  شرا   تیانجام  در   ط یرا 

ب روش  Connor & Davidson, 2003)  کند ی م  ان یسخت   .)
ط  یاسمق  یگذارنمره  )کامال    کرت یل  فیبراساس  صفر    از 

)هم چهار  تا  برا تدرس   شهینادرست(  و  است    ی ر یگاندازه   ی( 
و    100شود که حداکثر نمره  ی کل محاسبه م   ۀ نمر  کی  یآورتاب

صفر   نمر  استحداقل  تاب  ۀکه  نشان    شتریب  یآورباالتر  را 
همسان دهد می  مق  ی)آلفا  ی درون  ی .   یآورتاب  اسیکرونباخ( 

 شده است. دییتأ α=  80/0  دسـونی وی د ـ کانر
ب  سالبزرگ  افرادشامل    ی آمار  ۀجامع معرض   یماریدر 

____________________________ 
1. Bland-Altman’s nomogram 

رضایت و   با ،که استشهر تهران  در 1399  سال  زییکرونا در پا
گاهانه، برآورد    .بودند   پژوهش نیا  در شرکت  داوطلب  آ برای 

 براساس  ،کهاستفاده شده    1آلتمن  ـ حجم نمونه، از نوموگرام بلند 
) خطا اول  نوع  )  5ی  دوم  نوع  خطای  و  و  10درصد(  درصد( 

 40و مجموعا     20شده، در هر گروه  اختالف استاندارد محاسبه
صورت  ینبد در این تحقیق  انتخاب نمونه    یوۀ شنفر برآورد شد.  

نفر    40شامل    یادر دسترس، نمونه  یری گبه روش نمونه  ،بود که
  ی که براساس صفات ،کرونا یماری در معرض ب  سال  از افراد بزرگ

  ۀو سطح طبق  ی نی ض دئانجام فرا   ،ی و مذهب   ی ن ی چون اعتقادات د
اقتصاد  ی اجتماع شدندهم  یو  پا  ،تراز   ، 1399سال    زییدر 

در دو گروه )کنترل و   ی تصادف  کامال    ۀ ویانتخاب و به ش  لبانهداوط 
 کنترل، نفر در گروه    20و    ش ینفر در گروه آزما  20  ،(شیآزما

مالک گرفتند.  عدم  یهاقرار  شامل  پژوهش  به  امکان ورود 
پزشک  نداشتنمطلق،     ۀنیقرنط همچون   ی امکانات  خاص 

از دارو   یماری ب  نداشتن  ،ی پزشک  زاتیخاص، تجه  یی استفاده 
شرکت در    برای  یو آمادگ   ت یحاد و مزمن و اعالم رضا  ی جسم

همچن بود.  از  یهامالک  ،نیپژوهش  شامل    خروج  پژوهش 
 ف یندادن تکالو انجام  نکردنیهمکاراز دو جلسه    ش یداشتن ب

و  مشخص ادام  یلیتمابی شده  فرا   ۀ به  در  انجام    ند یحضور 
بود ه  پژوهش  خوشبختانه  اعضچیکه  از  از    ایکدام  نمونه 

نشدند. خارج  ز  قبل  پژوهش  در  شرکت  در   ی،مجاز  یارت از 
افراد گروه   ،آزمون گرفته شد. در گام بعد گروه پیش  از هر  ،ابتدا 
 ی مجاز  یارت به ز  ،چهار بار  ،ماه  یکمداخله در طی    یشآزما

 15مدت   و به  هر هفته    هایارت ز  یندعوت شدند که ا  یکربال
ه  یقهدق شامل  کنترل  گروه  اما  شد،  مداخلهیچاجرا   ی ا گونه 

پا  ند نشد  در  پس  یانو  براطرح  افراد تاب  یزانم  یآزمون  آوری 
 انجام شد.
 محتوا با استفاده از روایی سازه و روایی    نامهپرسش  یی روا 

روا   شد   د ییتأ شاخص  از   کیهردر    اسیمق  یمحتوا   یی که 
 ، 89/0  بیترت به  بودنساده  و   بودنواضح  بودن،مربوط   یهاطهیح

شد.    97/0  و  96/0 سازۀ    منظوربهمحاسبه  روایی  بررسی 
مدل   نتایج  و  شد  استفاده  تأییدی  عاملی  تحلیل  از  مقیاس، 

  RMSEو     CFI،PCFIتخمین استاندارد، پس از اصالح، برای  
به    0/ 053و    687/0و    903/0ترتیب  به پایایی  شد.  محاسبه 

https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Bland
https://en.wikipedia.org/wiki/Doug_Altman
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دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری و سنجش آزمون اشاره  
  نشان   ، درواقع .  است گیری  های فنی ابزار اندازه کند و از ویژگی می 
گیری، که برای سنجش متغیر و صفتی  دهد که ابزارهای اندازه می 

ازۀ نتایج یکسانی را در شرایط  اند، تا چه حد اند خاص ساخته شده 
می  نشان  به  مشابه  که  است  ابزاری  پایا  ابزار  عبارتی،  به  دهند. 

می  اشاره  آزمون  نتایج  تکرارپذیری  ) خاصیت  ،  ا ی ن حافظ کند 
  براساس  ، اس ی مق   ن ی ا  کرونباخ(   ی )آلفا ی  درون  (. همسانی 1387

 است.    شده   د یی تأ   α=    0/ 80(،  2003)   دسـون ی و ی د  ـ  کانر 

 فرضیۀ اصلی

در    یآورتاب  ی مذهب   ی مجاز  ید بازد :  یاصل  یۀفرض را  افراد 
 .  دهد ی م یشدوران کرونا افزا 

 های فرعی فرضیه

 ی معنو   یراتثأت   ی اماکن مذهب  یمجاز  ید بازد   اول:  یفرع  فرضیۀ
 . دهدی م یشافراد را در دوران کرونا افزا 

کنترل افراد بر    ی مذهب  ی مجاز  ید بازد   دوم:   ی فرع  فرضیۀ
 . دهدی م یشامور را در دوران کرونا افزا 

 ییر تغ ش پذیر یمذهب یمجاز ید بازد  سوم: یفرع فرضیۀ
 .  دهد ی م  یشمثبت افراد را در دوران کرونا افزا 

اعتماد به غرایز    ی مذهب   ی مجاز   ید بازد   چهارم:   ی فرع   فرضیۀ 
 .  دهد ی م   یش را در دوران کرونا افزا   ی و تحمل آثار منف   ی فرد 

از    ی مذهب  ی مجاز  ید بازد   پنجم:  یفرع  فرضیۀ تصور 
 . دهد ی م یشفرد را در دوران کرونا افزا  یتو صالح یستگی شا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( دسـون یو ید ـ  کانر یآور تاب تحقیق )منبع: مدل  چارچوب مفهومی  :1  شکل

 های تحقیق یافته

 نفر  40 انیم از ،است شده داده نشان 1  جدول  در  که   طورهمان

 در  زین  نفر  20 و کنترل  گروه  در نفر  20 پژوهش، در  حاضر

 .اند گرفته  قرار شیآزما گروه 
 به عضویت گروهی افراد نمونه  مربوط ی: فراوان 1  جدول

 عضویت گروهی   فراوانی   درصد 
 کنترل  20 50

 آزمایش 20 50
 کل 40 100

 
 گیری اندازه  با واریانس آزمون تحلیل نتایج ارائۀ از قبل

پیش  شد  پارامتریک هایآزمون هایفرض مکرر،   بر  .ارزیابی 

نشان    2در جدول   1ویلک ـ شاپیرو آزمون اساس، نتایج همین
پیش  دهد می   در ها،داده  اینمونه  توزیع  بودنلنرما  فرض که 

کنترل  و های آزمایشگروه  ها، درآوری و زیرمقیاس متغیر تاب
پسپیش مراحل در و و  زیرا آزمون  است؛  برقرار  آزمون، 

 بیشتر است.   05/0داری از  ها سطح معنی درخصوص همۀ سازه 

 

____________________________ 
1. Shapiro-Wilk Test 

بازدید مذهبی مجازی آوری تاب

تأثیرات معنوی

خودکنترلی

پذیرش مثبت تغییر

اعتماد به غرایز فردی و 
تحمل تأثیرات منفی 

تصور از شایستگی و 
کفایت فردی
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 ویلک ـ بودن متغیرها با آمارۀ شاپیرونتایج بررسی نرمال  :2  جدول

 هاگروه 
 آزمونپس آزمونپیش

 ( sigسطح معناداری ) آمارۀ آزمون ( sigسطح معناداری ) آمارۀ آزمون

 آوریتاب 
 713/0 968/0 802/0 688/0 آزمایش 
 828/0 974/0 331/0 948/0 کنترل

 تأثیرات معنوی 
 797/0 972/0 293/0 925/0 آزمایش 
 293/0 945/0 293/0 942/0 کنترل

 کنترل
 205/0 607/1 4/0 894/0 آزمایش 
 071/0 292/1 708/0 702/0 کنترل

 پذیرش مثبت تغییر 
 415/0 884/0 05/0 363/1 آزمایش 
 223/0 046/1 646/0 739/0 کنترل

غرایز فردی و  اعتماد به 
 تحمل تأثیرات منفی 

 322/0 954/0 1/0 297/1 آزمایش 
 473/0 845/0 764/0 668/0 کنترل

 تصور از شایستگی فردی
 902/0 570/0 935/0 537/0 آزمایش 
 089/0 248/1 219/0 051/1 کنترل

 
ت  یهافرض شیپ  از  گری د  ی کی وجود    یزوج  یآزمون 

متغ   ن یب  داری معن  ی بستگهم است.    رینمرات    جینتاوابسته 
در نمرات   دار ی معن  ی بستگهم  وجود،  ۳  در جدول  ،آمدهدستهب
را    هااسیرمقی و ز  یآورتابدر نمرات    آزمونسپو    آزمونشیپ

  یداری معن سطح    هاشاخص  تمام  در  ازآنجاکه.  دهد ی منشان  
 نمرات   ن یب  ارتباط   داربودنی معن  فرض   ،است  ۰5/۰از    ترکوچک

 .شودی م رفتهیپذ 

 آزمون آزمون و پسنمرات پیش  نیب  یبستگب هم یا: جدول  ضر 3  جدول
 ی دار ی سطح معن  ی بستگ هم تعداد  ها شاخص

 ۰۲۱/۰ 5۱۱/۰ ۲۰ تأثیرات معنوی ۱

 ۰۴۳/۰ ۴57/۰ ۲۰ کنترل  ۲

 ۰۲7/۰ 5۹۲/۰ ۲۰ پذیرش مثبت  ۳

 ۰۳۳/۰ 6۱۱/۰ ۲۰ اعتماد به غرایز  ۴

 ۰۴۱/۰ 5۴۱/۰ ۲۰ تصور از شایستگی فردی 5

 ۰۲۱/۰ 67۱/۰ ۲۰ آوریتاب 6

 
فرضیه  آزمون  ادامه،  ارائه  در  ذیل  شرح  به  تحقیق  های 

 شود.  می 
آوری افراد را  بازدید مجازی مذهبی تاب  : یاصل  یۀفرض

 دهد.  در دوران کرونا افزایش می 
 آزمونآزمون و پس آوری در مراحل پیشتابمقایسۀ  :4  جدول

 هاگروه 
 آمارۀ تی وابسته  آزمونپس آزمونپیش

  انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین 

 آوریتاب 
 ۲۸۴/۴ ۴۰/۸۱ 6۰۱/5 7۰/5۳ آزمایش 

۱۹=t  ۱۹و=df 

۰۱/۰Sig< 

 ۳5۰/6 ۰۱5/۴ ۹۳۴/5 ۲۰/55 کنترل
۹56/۱=t  ۱۹و=df 

۰7/۰=Sig 

 آمارۀ تی مستقل
5۸/۰=t  ۳۸و=df 
۲7/۰=Sig 

۰7/۱۴=t  ۳۸و=df 
۰۱/۰Sig<  
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تی   آمارۀ  که   دهدی م نشان    یداری معنسطح    و مقادیر 

ب آزماش    آزمونپسو    آزمونشیپنمرات    نیتفاوت  گروه  در 
نشان    ستین  داری معن  کنترل   گروه   در  اما  است،  داری معن که 
اثر معنادار    یآورتابدر    یاماکن مذهب  یمجاز  د یبازد   دهد می 

  ن یانگیکه م   کند ی م   انیمستقل ب  ی ت   آزمون  جی نتا  ن،یدارد. همچن

اثر   لیدلبه  ، آزمونم برابر است و در پسبا ه  آزمون شیپنمرات  
 دارند.   داری معنتفاوت  ی،مجاز ید بازد 

ی تأثیرات مذهب  اماکن  یمجاز  دیاول: بازد   ی فرع   یۀفرض 
 دهد.  معنوی افراد را در دوران کرونا افزایش می 

 آزمون آزمون و پس مقایسۀ تأثیرات معنوی در مراحل  پیش  :5  جدول

 هاگروه  
 آمارۀ تی وابسته  آزمون پس آزمون پیش

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

تأثیرات  
 معنوی

 ۳۹۲/۱ 6/ 6۰ 5۱۸/۱ ۳/ 7۰ آزمایش
7۱7/۳=t   ۱۹و=df 

۰۱ /۰Sig< 

 ۱/ ۱۱۸ ۳/۴ ۴55/۱ ۳/ 6۱ کنترل 
5۸ /۱ =t   ۱۹و =df 

۰۱ /۰Sig< 
آمارۀ تی 
 مستقل

۱۸ /۰ =t  ۳۸و =df 
۰۱ /۰Sig< 

5۸ /7 =t  ۳۸و =df 
۰۱ /۰Sig<  

 
می  نشان  پیشنتایج  نمرات  بین  تفاوت  که  و دهد  آزمون 

دار است، اما در گروه کنترل  آزمون در گروه آزمایش معنی پس
پیش نمرات  بین  پستفاوتی  و  که  آزمون  ندارد  وجود  آزمون 

مجازی، بدان بازدیدهای  از  پس  کنترل،  گروه  که  است  معنی 
پیدا کردهنگرش معنوی به شرایط موجود  ب  تری  نابراین، است. 

را  می  واقعیت  این  اماکن  توان   مجازی  بازدید  که  پذیرفت 
تاب  معنوی خود،  تأثیرات  با  افزایش مذهبی،  را  افراد  در  آوری 

 دهد.  می 
بازدید مجازی مذهبی کنترل افراد بر    : دوم  ی فرع  یۀفرض

 دهد. امور را در دوران کرونا افزایش می 

یرمقیاس کنترل در پیش  :6  جدول  آزمون آزمون و پس مقایسۀ ز
 

 هاگروه 
 آمارۀ تی وابسته   آزمون پس آزمون پیش

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 کنترل 
 آزمایش

5 ۰5۲/۲ ۹5 /۹ 6۹۴/۱ ۳۸ /۱۰=t   ۱۹و=df 

۰۱ /۰Si< 

 کنترل 
۹5 /۰ ۴۱۰/۱ 5۸6/۰ 775/۱ ۱۱۹/۰=t  ۱۹و =df 

۰۱ /۰Sig< 

 آمارۀ تی مستقل
6۳۳/۱=t   ۳۸و=df 

۰۱ /۰Sig< 
۴۳۳/7 =t  ۳۸و =df 

۰۱ /۰Sig< 
 

 
نتایج حاصل از بررسی نمرات کنترل افراد بر امور، در هر  

، نشان داد که تفاوت بین نمرات آزمونآزمون و پسدو گروه پیش
معنی  آزمایش  گروه  استدر  معنی دار  کنترل  گروه  در  اما  دار  ، 

دهد بازدید مجازی اماکن مذهبی در کنترل که نشان می   نیست
 افراد بر امور اثر معنادار دارد.  

پذیرش تغییر بازدید مجازی مذهبی    :سوم  یفرع  یۀفرض
 دهد.  مثبت افراد را در دوران کرونا افزایش می 
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 آزمونآزمون و پس پذیرش تغییر مثبت در پیشمقایسۀ  :7  جدول

 هاگروه  
 آمارۀ تی وابسته  آزمون پس آزمون پیش

  معیار انحراف  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 پذیرش تغییر مثبت 
 ۸۴۳/۱ ۱۸/ ۳5 ۲7۹۲/۰ ۱۲/ 7۰ آزمایش

۱۹ =t   ۱۹و=df 

۰۱ /۰Sig< 

 ۲۰7/۱ ۱۱/ 7۰ 6۱6۳/۰ ۱۱/ ۸5 کنترل 
۳۲ /۱ =t   ۱۹و =df 

۰۱ /۰Sig< 

 آمارۀ تی مستقل
5۹ /۰ =t  ۳۸و =df 
۰۱ /۰Sig< 

۳۰۸/۱۱ =t  ۳۸و =df 
۰۱ /۰Sig<  

 
و سطح    ی آزمون ت  ۀآماراز    آمدهدستهاطالعات ب  براساس

و    آزمونشیپنمرات    نی ب  ۀسیمقا  یبرا   ، آزمون  یداری معن
  که  رفتیپذ   توانی م  ،و کنترل   شیدر هر دو گروه آزما  آزمونپس

  دهد که نشان می   ستین  داری معن  کنترل   گروه   نمرات  نیب  تفاوت 
 اثر   مثبت  رییتغ  رش یپذ   در  ی مذهب   اماکناز    یمجاز  د یبازد 

که    کند ی م  انیمستقل ب  ی ت آزمون    جینتا  ،نیهمچن.  دارد   معنادار

در    آزمونشیپنمرات    نیانگیم و  است  برابر  هم   ، آزمونپسبا 
 دار دارند.  بازدید مجازی، تفاوت معنی  اثر لیدل به

به    :چهارم  یفرع  یۀفرض اعتماد  مذهبی  مجازی  بازدید 
افزایش  کرونا  دوران  در  را  منفی  آثار  تحمل  و  فردی  غرایز 

 دهد.  می 

 آزمون آزمون و پسمقایسۀ اعتماد به غرایز فردی در مراحل  پیش  :8  جدول

 هاگروه  
 آمارۀ تی وابسته  آزمون پس آزمون پیش

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 اعتماد به غرایز فردی 
 ۱۱۳/۲ ۲۲/ 5۰ 55۳/۲ ۱۳/ ۹۰ آزمایش

۱۹ =t   ۱۹و=df 

۰۱ /۰Sig< 

 567/۱ ۱5/ ۴6 ۴۰۴/۲ ۱۴/ ۸۰ کنترل 
7۳ /۰ =t  ۱۹و =df 

۰۱ /۰Sig< 

 آمارۀ تی مستقل
۰۸ /۱ =t  ۳۸و =df 
۰۱ /۰Sig< 

7۴ /۱۱=t  ۳۸و=df 
۰۱ /۰Sig<  

 
از    ۀآمار  ،آزمون  ج ینتا  براساس و   تربزرگ  ۹6/۱آزمون 

بنابرا   ۰/ ۰۱از    ترکوچک  یداری معن سطح   است.   ن،یدرصد 
و تحمل آثار    زیغرا اعتماد به    یمجاز  یمذهب  یدهایبازد »  یۀفرض 

  که  طورهمان  . شودی م  رفتهیپذ   « دهدی م  شیرا در افراد افزا   ی منف
  آزمونپسو    آزمونشیپنمرات    نیتفاوت ب  ،دهدی م  نشان  جینتا

معن آزماش  گروه  معنی   گروه   در  اما   است،  داری در  دار  کنترل 

می  نشان  مستقل  تی  آزمون  نتایج  همچنین،  که  نیست.  دهد 
بازدیدها نمرات این شاخص را در گروه آزمایش، در مقایسه با 

 گروه کنترل، افزایش داده است. 
از    :پنجم  یفرع  یۀفرض تصور  مذهبی  مجازی  بازدید 

 دهد.  شایستگی و صالحیت فرد را در دوران کرونا افزایش می 
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یرمقیاس تصور از شایستگی فردی در پیش  :9  جدول  آزمون آزمون و پس مقایسۀ ز

 هاگروه  
 آمارۀ تی وابسته  آزمون پس آزمون پیش

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 تصور از شایستگی فردی
 ۹۴6/۱ ۲6 ۲/ ۸۸ ۱۹/ ۲5 آزمایش

56 /۹ =t  ۱۹و =df 

۰۱ /۰Sig< 

 ۳/ 6۲ ۱۸/ ۸۰ 7۳۹/۲ ۱۸/ ۸5 کنترل 
۰7 /۰ =t  ۱۹و =df 

۰۱ /۰Sig< 

 آمارۀ تی مستقل
۱۴ /۰ =t  ۳۸و =df 
۰۱ /۰Sig< 

7۰ /7 =t  ۳۸و =df 
۰۱ /۰Sig<  

 
آزمون و دهد که تفاوت بین نمرات پیشنتایج نشان می 

دار است، اما در گروه کنترل آزمون در گروه آزماش معنی پس
می معنی  نشان  که  نیست  اماکن  دار  از  مجازی  بازدید  دهد 

مذهبی تصور از شایستگی و صالحیت فرد را در دوران کرونا 
کند  ین، نتایج آزمون تی مستقل بیان می دهد. همچنافزایش می 

که میانگین نمرات تصور شایستگی و صالحیت فرد پیش از  
 دارد.    داری معن تفاوت بازدید با نمرات او پس از بازدید 

 های تحقیق یافته

  شد  د ییتأ  قی تحق  یۀفرض   شده،های انجامطبق تحلیل و بررسی 
افراد را در    یآورتاب  ی مذهب  یمجاز  د یبازد   ،اساس  نیبر ا  ،و

افزا  کرونا  نتادهد ی م  شیدوران  تجز  ج ی.  از    ل یوتحله ی حاصل 
 آزمون پسو    آزمونشیپنمرات    نیها نشان داد که تفاوت بداده

آزماش   گروه  کنترل    دار ی معندر  گروه  در  اما    دار ی معناست، 
می   که  ستین ازمجاز  د یبازد دهد  نشان  مذهب   ی  در    ی اماکن 

مستقل   ی ت آزمون    جینتا  ن،ی. همچناثر معنادار دارد   یآورتاب
با هم برابر است و    آزمونشیپنمرات    نیانگیکه م  کند ی م  انیب

  دارند  داری تفاوت معن  ی،مجاز  د یاثر بازد   لیدل به  ،آزمونپسدر  
کید افراد    یآورتاب  ر د  دهایبازد   ریتأث  داربودن ی معن  بر  و تأ

از مجاز  دیبازد   ن،یهمچن.  کند می   رات یث أت  یمذهب  اماکن  ی 
می  افزایش  کرونا  دوران  در  را  افراد  نشان  معنوی  نتایج  دهد. 

آزمون در گروه  آزمون و پسدهد که تفاوت بین نمرات پیشمی 
دار است، اما در گروه کنترل تفاوتی بین نمرات آزمایش معنی 

پسپیش و  بدانآزمون  که  ندارد  وجود  که  آزمون  است  معنی 
مجازی   بازدیدهای  از  پس  کنترل  معنویگروه  به نگرش  تری 

توان این واقعیت را  است. بنابراین، می   شرایط موجود پیدا کرده

پذیرفت که بازدید مجازی از اماکن مذهبی، با تأثیرات معنوی 
دهد. در فرضیۀ دوم نیز آوری در افراد را افزایش می خود، تاب

کرونا  را در دوران  امور  بر  افراد  کنترل  بازدید مجازی مذهبی 
دهد. نتایج حاصل از بررسی نمرات کنترل افراد بر  می   افزایش

آزمون نشان داد که تفاوت آزمون و پسامور در هر دو گروه پیش
، اما در گروه کنترل دار استبین نمرات در گروه آزمایش معنی 

نیستمعنی  می   دار  نشان  اماکن  که  از  مجازی  بازدید  دهد 
ار دارد. بازدید مجازی مذهبی در کنترل افراد بر امور اثر معناد

افزایش مذهبی   کرونا  دوران  در  را  افراد  مثبت  تغییر  پذیرش 
ب  براساس دهد.  می    آزمون  ج ینتا  از  آمده دستهاطالعات 
گروه    آزمونپسو    آزمونشیپنمرات    نیب  ۀسیمقا دو  هر  در 

  گروه   نمرات  نیب  تفاوت   که  رفتیپذ   توانی م   ، و کنترل   شیآزما
می   که  ستی ن  دار ی معن  کنترل  از    یمجاز  دیبازد   دهدنشان 
.  دارد   معنادار  اثر  مثبت  رییتغ  رش یپذ   در   یمذهب  اماکن
ب  ی ت  آزمون  جینتا  ،نیهمچن م  کند ی م  انیمستقل    ن یانگیکه 

اثر   لی دل به  ،آزمونپسبا هم برابر است و در    آزمونشیپنمرات  
  ی مذهب  یمجاز  دی. بازد د دار  داری تفاوت معن  ی،مجاز  ید بازد 

به   منف  یفرد   زیغرا اعتماد  آثار  تحمل  کرونا   ی و  دوران  در  را 
  یدهایبازد   ،هیفرض   نیآزمون ا  ج ینتا  براساس.  دهد ی م  شیافزا 

را در افراد   ی و تحمل آثار منف   زیغرا اعتماد به    یمجاز  یمذهب
نمرات   نیب  تفاوت  دهدی نشان م   جینتا  چراکه  ؛ دهد ی م  شیافزا 

  در   اما  ، است  داری معندر گروه آزماش    آزمونپسو    آزمونشیپ
 مستقل   ی ت   زمونآ  جینتا  ، نیهمچن  .ستین  داری معن  کنترل   گروه 

  گروه   در   را   شاخص  نیا  نمرات  دها یبازد   که   دهدی منشان  
 ،انیپا   درداده است.    شیافزا   ،گروه کنترل   در مقایسه با  ،شیآزما
فرد را    ت یو صالح   ی ستگی تصور از شا  ی مذهب  یمجاز  د یبازد 
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که تفاوت   دهد ی نشان م  ج ی. نتادهد ی م  شیدر دوران کرونا افزا 
  دار ی در گروه آزماش معن  آزمونپسو    آزمونشیپنمرات    نیب

می   که  ستین  دار ی معن   کنترل   گروه   در   اما  ،است   دهدنشان 
  و   ی ستگیشا  از  تصور  یمذهب  اماکن از    یمجاز  دیبازد 

کرونا    در  را  فرد   تیصالح   ،نیهمچن.  دهد ی م   شیافزا دوران 
نمرات تصور   ن یانگیکه م  کند ی م  انیمستقل ب  یت  آزمون   جینتا
صالح   ی ستگیشا پ  تیو  بازد   شیفرد  از    د ی از  پس  نمرات  با 

 عوامل   از  ی کی  منزلۀبه  یآور تابدارد.    داری معن تفاوت    د یبازد 
 افراد  مثبت   تیظرف   و   ندهی آ  خطرساز   عوامل  مقابل  در  ی محافظت

  ی تنگاتنگ  ۀ رابط  ی زندگ  ی هاو بحران  هاتنش  با   ی سازگار  یبرا 
ب به  توجه  با  نگران  ی ماریدارد.  و  دغدغه  یکرونا  و  و  ها 

در   یآورتاب ی،ماریب نیا  به شدن از مبتال ی ناش  یهااضطراب 
مطالعه    نیا  جیاست. نتا  مهم  اریبس  یامسائل نکته  نیا  قابلم

بازد  که  داد  مقابل  در    یآورتاب  یی توانا  ی مذهب  یدهای نشان 
 مثبت  اریبس  راتیثأت  و  ارتقا  را  یماریب  نیا  از  ی ناش  مشکالت

را   بیماری  وجود  با  همزیستی  و  عادی  زندگی  به  بازگشت 
 دهد.  افزایش می 

 گیری بحث و نتیجه

واقع  مکان توجه  مورد  تاریخ  طول  در  همواره  مذهبی  های 
و    یمعمار  د یهدف بازد   با اند هم از نظر جاذبۀ گردشگری  شده

  ،حالنیباا.  ی مذهب  و   ی ن ی د  تعلقاتاز نظر  هم    و ها  آن  خی تار
که    ی موضوع   هامکان  نیا  به  یمجاز  توجه  کرد یرو است 

. د یبگشا  ی را در مطالعات گردشگر  ی متفاوت  ۀچی در  تواند ی م
  ی برا   ژه یو بهرا    ی مشکالت  نهیسخت قرنط  طیدوران کرونا و شرا 

  در   ی مذهب  یسفرها  که   ی کسان   ی برا   هم.  است  کرده   جادیسفر ا
  که   ی کسان   ی برا   هم  و داشته    وجود   ها آنمعمول    یهابرنامه

حضور و سفر به   رامونیپ  یاریبس  خأل  نداشتند   ی تعلقات  نیچن
گرفت.    ها مکان  نیا سخت   یآورتابشکل  دوران  گذران  و 
به  با ابزارها و طرق متفاوت    ستیبای م است که    یرفتار  ی ژگ یو

در    ی مذهب  یمجاز  د یبازد   هاتیفعال  نیا  از  ی کی.  شود  توجه  آن
در مطالعات   شکی باست که    ی خانگ  ۀنیدوران کرونا و قرنط 

دارند   د ی جد   ی گردشگر نتاجای  بررس   لیتحل  ج ی.  ا  ی و    نیدر 
  ی های ژگیو  یمذهب  یها تیسا  که   دهد ی منشان    قیتحق

 فّناورانه نیز  یبا استفاده از ابزارها  ی دارند که حت  یقرد منحصربه

 حضور   ۀلیوسبه  ی،مجاز  یمذهب   دیبازد .  هستند   ارزشمند 
های مجازی در دوران قرنطینه خانگی کرونا، آنالین در شبکه

قرار می  افراد  روی  پیش  را  تا  شرایطی  را    هاآن  یآورتابدهد 
سخت   یموجبات گذر و تحمل فشارها  جهی درنت  و   دهد   شیافزا 

آسان   را  اکند کرونا  ک   همان  امر  نی.   ی واال  یاثر معنو  رب  د یتأ
که،استدالل    نیچن  توان ی م  ،رونیازا است.    ی گردشگر   کرد 

 است،  یانسان  یزندگ   ضرورت   ی گردشگر  که  طور همان
ف  ،زین  ی مذهب   یهاتیسا حضور  با   چهو    ی کی ز یچه 
داشته   یآورتاب  در  ی مثبت  یمعنو  آثار  توانند ی م  ی،کیزی رف یغ

پ ذ  یی شنهادهایباشند.  نتا  ،لی در  به  توجه  ارائه    ، قیتحق  ج یبا 
 :  شودی م

 ی؛مذهب  یمجاز یدها یبازد  ۀتوسع •

به   • الکترونیک  ابزارهای  بازدید  توسعۀ  به  منظور کمک 
 مجازی مذهبی؛ 

مذهبی،سازمان  • امور  متولی  هماهنگی    های  با 
ها و بازدیدهای متنوع  ، برنامهایرانی های مجازی  شبکه

شده  و جذاب از اماکن زیارتی و مذهبی کمتر شناخته
 را در برنامۀ کاری خود قرار دهند. 

اینبه  • افراد  دلیل  جمله  از  جامعه  اقشار  برخی  که 
مجازی  میان فضای  به  محدودتری  دسترسی  سال 

می  پیشنهاد  مذهبی  دارند،  اماکن  متولیان  شود 
برنامه  هایی برنامه شبکههای  مثل  در  ها  تلویزیونی 

استفادۀ   بتوانند  عزیزان  این  که  بگیرند  درنظر 
کرونا   دوران  در  اماکن  این  از  مطلوبی  غیرحضوری 

 داشته باشند.  

 منابع 

(. 1397ایمانی خوشخو، محمدحسین و شهرابی فراهانی، مهدیه )
. تهران: نشر  و راهکارها  کردهای رو  ،یمبان  ؛یمذهب  یگردشگر

 ا. نور
ای بر روش تحقیق در مقدمه.  (1387)  محمدرضا  ،نیاحافظ

 . تهران: انتشارات سمت.علوم انسانی 

(. 1399پور، اسماعیل )سلگی، محمد، مطلبی، داریوش و غالمی
و  رانیا  ۀ جامع  و  کرونا هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  تهران:   .

 ارتباطات. 
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The Role of Virtual Religious Visits on Coronation Resilience 
 

Mahdieh Shahrabi Farahani1  

 

Abstract 
 

As one of the oldest travels, religious tourism has become an inevitable reality to bring peace and relief 

from the anxieties of the industrial society’s life. In the world in late 2019 was struggling with Coronavirus 

and the tourism industry faced numerous limitations. Travel was not as usual, and it was not in a 

conventional manner; in these circumstances, the use of electronic devices was quickly in the tourism 

industry. Given the prevalence of coronavirus and travel bans, resilience is essential to emphasize enduring 

pressures and critical situations. This study is a descriptive and survey study. This study investigates the 

role of virtual religious visits on resilience during the Corona era. Due to the conditions and limitations in 

2020 and the unavailability of the statistical population, a quasi-experimental method was used. This 

method was performed with an experimental group and a control group to measure the effect of virtual 

visits on the resilience of both groups. The components of spiritual influence, control, acceptance of positive 

change, trust in individual instincts and tolerance of adverse effects, and perception of personal competence 

formed the research hypotheses on the role of virtual religious visits on resilience during the Covid 

pandemic. Also, these components were tested. Before participating in the virtual pilgrimage, pre-tests were 

taken from each group. The experimental group was invited to the virtual pilgrimage to Karbala four times 

a month in the next step. These pilgrimages were performed every week for 15 minutes, but the control 

group did not include any intervention. In the end, the post-test design was performed to measure the 

resilience of individuals. The hypothesis test shows that the experimental group has higher resilience in the 

present condition than the control group . 

Keywords: Religious tourism, Virtual visit, Resilience, Corona disease 
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